
Przegląd kombinezonów Just Unique 

Kiedyś kombinezon uznawany był za po prostu jednoczęściowe ubranie. Traktowa-
ny był wyłącznie za element męskiego ubioru, w dodatku pełnił on funkcję sporto-
wego bądź roboczego outfitu — a teraz? To hit, znajdujący w damskiej szafie! Po-
siada on wiele zalet — a jedną z nich jest jego uniwersalność, dlatego stylizacje z 
nim w roli głównej mogą być kobiece, zmysłowe, jak i sportowe i pełne luzu. To 
podstawa udanego looku na każdą porę roku, bez względu na to, czy za oknem 
świeci słońce, czy pada deszcz — to i tak ten wybór sprawdzi się na szóstkę i to z 
plusem! Jaki kombinezon stanie się Twoim ulubionym na nadchodzące, jesienne 
dni? Oto ich przegląd w trzech różnych odsłonach. 

NA RANDKĘ — BABY BLUE 
 

Masz w planach randkę, a może ważne, wieczorowe 
wyjście? Na takie okazje Twoim numerem jeden po-
winien zostać model BABY BLUE. Jest on wykonany z 
matowej ekoskóry w błękitnym kolorze. Delikatności 
kombinezonowi dodaje falbanka na górze, a elegancji 
pasek z pozłacaną klamrą. Z butów wybieraj raczej 
obcasy, na szpilce bądź na koturnie. Dopełnieniem lo-
oku będzie odpowiednia biżuteria i torebka, najlepiej 

mniejsza jak na przykład model  HEART NUDE od Just Unique. 
Jest ona dostępna jeszcze w dwóch innych odcieniach: WHITE oraz  
BEIGE. 

 DO PRACY — SILKY 

Kombinezon możesz nosić także do pracy. Wówczas postaw na 
odcień  granatu, bordo, bądź właśnie beżu. SILKY uszyty jest z 
satyny, dzięki czemu idealnie pasuje na biznesowe, codzienne 
spotkania. Wystarczy, że do tej części garderoby dobierzesz pro-
sty żakiet, klasyczne szpilki oraz pojemną torbę na wszystkie po-
trzebne dokumenty. Taki strój perfekcyjnie zastąpi ołówkową 
spódnicę zestawioną z koszulą oraz damski garnitur. 



NA CO DZIEŃ — LITTLE MERRA  

Jeśli nie szukasz stylizacji na formalną i uroczystą okazję, a  po 
prostu prosty look na codzienne wyjścia i aktywności to LITTLE 
MERRA jest właśnie dla Ciebie. Jest to krótki kombinezon wyko-
nany z lnianego materiału z domieszką bawełny w pomarańczo-
wym kolorze. Oryginalności projektowi dodaje soczysty,  wyrazi-
sty kolor, który przyćmi każdy inny model na casualowe dni.  Nie 
musisz martwić się o jego długość, ponieważ dobrze będzie wy-
glądać również do cienkich rajstop i kozaków bądź botków. Jego 
zaletą jest też to, że kieszonki w kombinezonie posiadają szlufki, 
dzięki czemu można je zdjąć i nosić sam pas. 

__________________________________________________________ 

Just Unique — jest to polski, prężnie rozwijający się brand modowy, mający 
swoje korzenie w stolicy Wielkopolski — Poznaniu. 

Obecnie produkty można zakupić online https://justunique.pl/  oraz w  sklepach  
stacjonarnych w: 

Poznaniu (ul. Wojskowa 4 —  na terenie City Parku) 

Szczecinie ( ul. Małkowskiego 4/U1) 

Zielonej Górze (ul. Kupiecka 55) 

Elblągu  (ul. Rybacka 30A) 

      Sopocie  ( ul. Kościuszki 14  - Sopot Centrum) 

Gorzowie Wielkopolskim (Ul. Kombatantów 30) i w  Stanach Zjednoczonych 
(628E Golf Rd, Arlington Heights) 

Packshoty i zdjęcia wizerunkowe dostępne są na stronie: https://pl.e-fashionpr.-
com/ 

Showroom stacjonarny: FASHION PR, ul. Chmielna 26/12b , 00-020 Warszawa. 
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